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RIVALS: Stále stejná písnička

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ

RIVALS

„Duch Boží mě vede, protože mne Bůh určil, abych chudým přinesl
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radostnou zprávu, uzdravil ty, kteří jsou v srdci zraněni, sňal lidem
pouta, kterými jsou svázáni, slepým abych vrátil zrak, utlačené

Boj se strachem
Past na tebe
Síla slov
Stále stejná písnička

osvobodil a ohlásil, že teď přichází čas, kdy se Bůh chce nad každým
slitovat a zachránit ho.“ (Lukáš 4,18-19)
Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem
YouTube kanálu.

„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak,
přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch
dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.” (Římanům 8,15-16)

REFLEXE A OTÁZKY


Znáš někoho, kdo kvůli něčemu odešel od Boha? Co to způsobilo a dalo se tomu podle
tebe předejít?



Jak řešíte vlastní problémy – je pro vás těžké o nich s někým mluvit?



Máte zkušennost s tím, že jste někomu „otevřeli svůj batoh“ a díky tomu jste se někam
posunuli?



Museli jste někdy s někým řešit problém, se kterým jste si sami nevěděli rady? Jak jste
postupovali nebo jak byste postupovali teď?

MODLITBA
Modlete se nebo děkujte za lidi, kteří jsou vašimi opravdovými přáteli a vždy vás podrží.
Modlete se také za to, abyste takovými lidmi dokázali být i pro ostatní.
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HEARTBEAT pro Smallgroup leadery
RIVALS

V našem křesťanském životě nás mohou potkat mnohé překážky, rivalové. Mohou mít
různou podobu, ale mají jeden cíl, oddálit nás od živého Boha a víry v Něj. Jak se těmto
rivalům postavit a efektně jim čelit tak, aby neměli vliv na naši víru? Dozvíme se v sérii
"Rivals".
Prověř své cíle:
(1) Cílem smallgroup je pomoct lidem prohloubit jejich osobní vztah s Ježíšem.
(2) Které z lidí na své smallgroup povedeš k tomu, aby byli leadery? Jaké příležitosti
k vedení jim dáš?
(3) Jaký je tvůj cíl pro příští setkání smallgroup?
Aplikuj tyto tři hodnoty na své smallgroup:
Community, experiencing God, multiplication (vnitřní i vnější růst).
Zamysli se nad tím, jak zapojíš tyto tři hodnoty do příští smallgroup.
Modli se za svoji smallgroup:
- Modli se za členy své smallgroup a za jejich problémy.
- Modli se, aby každý prožil boží přítomnost a abyste společně dosáhli svých cílů.
- Vědomě se poddávej Božímu vedení, aby mohl každá smallgroup probíhat tak, jak si on
přeje.
Naplánuj příští setkání smallgroup:
- Přemýšlej, do jaké části přípravy koho zapojíš (administrace, jídlo, modlitba, worship,
input …).
- Ujisti se, že každý člen tvé smallgroup ví, kdy a kde proběhne příští setkání. Komunikace
je záležitost leadershipu!
Spolehni se na Boží přítomnost: “Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu,
tam jsem já uprostřed nich.” Matouš 18:20
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